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Naši “NEJ” v prosinci 2018
Sport 6.-9.
David MATĚJKA (9. A)

Sběr bylin
Natálie TOMKOVÁ (3. B)

Sběr papíru
Kateřina JANSOVÁ (5. B)

Hádanky na Moodle:
Filip RAABE (5. A)
Marek LANGER (7. A)
Josef ZIMA (8. A)

Astronomická olympiáda:
kategorie 6.-7. třídy
1. Jan HORÁK (7. A)
2. Michal ČAPEK (7. A)
kategorie 8.-9. třídy
1. Dominika HORÁKOVÁ (9. A)
2. Hana TEICHMANOVÁ (9. A)
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Lyžařský výcvik žáků 5. tříd
Ihned po jarních prázdninách,
pokud budou vyhovující sněhové
podmínky, se již popáté vydáme na
sjezdovku do Petříkovic. Od 11.
února do 15. února 2019 zde
proběhne lyžařský výcvik žáků 5.
tříd, kterého se zúčastní 24 páťáků.
Sraz účastníků bude každý den
v 8:05 na zastávce Sychrov (směr
Trutnov). Dopravu přímo do skiareálu a zpět zajišťuje autodoprava
Sedláček. První část výuky proběhne od 9:00 do 10:30. Po půlhodinové
přestávce se vrátíme na sjezdovku (do 12:45). Žáci budou rozděleni do tří
skupin podle dovedností. Výuku zajišťují učitelé z lánské školy (p. uč. Hana
Vávrová, Iveta Votočková, Vendula Janečková, Jakub Huček). Svačit budou
lyžaři ve vytopeném bufetu u sjezdovky. Děti si mohou zakoupit teplý čaj,
hranolky, sušenky, limonádu. Samozřejmě konzumace vlastní svačiny je
povolena. Do školy se vracíme na oběd. Lyže a hůlky si necháváme
v uzamčené místnosti v Petříkovicích, lyžařské boty a helmy ve třídě ve
škole.
Bez helmy a hůlek žáci nemohou absolvovat lyžařský kurs.
Doporučujeme vzít si s sebou i náhradní rukavice.
První pokyny žáci obdrží před odchodem na jarní prázdniny.
Vzhledem k tomu, že kurz začíná těsně po jarních prázdninách, prosíme
rodiče, aby sledovali webové
stránky školy. Naleznou zde
podrobné informace k pondělnímu
odjezdu na výcvik.
Doufáme, že vhodné sněhové
podmínky vydrží a lyžařský výcvik
žáků 5. tříd proběhne bez
komplikací. Už se těšíme!
(Jč, Vč, Vá, Hč)
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I učitelé se vzdělávají aneb
„Abychom byli v obraze“
…tak se jmenovalo školení pro učitele,
které proběhlo 9. ledna 2019. Téma,
které si vybrali, je stále aktuální a každý
pedagog by měl
být v obraze, jak
n a p o v í d á n á z e v. V p r v n í č á s t i
odpoledne mluvčí Policie ČR nprap.
L u ká š V i n c e n c s e z n á m i l v š e c h ny
přítomné s aktuální drogovou
problematikou. Upozornil na velké nebezpečí užívání nových syntetických
drog a ukázal potřebné pomůcky, kterými je vybaven každý drogově
závislý člověk. U některých bychom vůbec nepředpokládali, že mají
s drogou něco společného.
Druhá část odpoledne byla zaměřena prakticky. V dnešní době se
setkáváme stále více s agresivitou. Jak reagovat na tyto situace nám poradil
pan Radek Netík s kolegy ze Systemy Trutnov z.s.

Mluvil nejen o

psychologickém profilu útočníka, ale předvedl několik praktických ukázek,
jak se případnému agresorovi bránit.
Podobné informace dostávají žáci školy v rámci Dnů prevence, které se
každý rok ve škole organizují. Vzhledem k tomu, že v obraze by měli být i
rodiče, plánuje škola přednášku zaměřenou na drogovou problematiku a
především bezpečnost dětí i
pro veřejnost. Budeme rádi,
když přijmete, vážení rodiče,
pozvání a n prap. Lukáše
Vincence si vyslechnete
osobně. Bližší informace budou
vyvěšeny na stránkách školy
www. zsul. cz a facebookovém
profilu.
Iveta Jiříčková, metodička prevence ZŠ Úpice-Lány
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21. Dětský karneval

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY
Vás srdečně zve na

21. DĚTSKÝ KARNEVAL

Kam?
Kdy?
Za kolik?

do Městského sálu v Úpici
23. února 2019 od 15:00 hodin
masky za dvacku (20,-)
ostatní za pade
(50,-)

Co Vás a hlavně Vaše děti čeká?
Dvě hodiny zábavy:
tanec,
zpívání,
hry,
soutěže,
hodnotné ceny…
Důležité!!!
Kapacita Městského sálu je omezená, a proto lze
vstupenky zakoupit pouze v předprodeji od 11. do 22.
února 2019 (vždy v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin)
v kanceláři naší základní školy u paní hospodářky Jany
Strachotové
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Dětský parlament připravuje

BAREVNÝ TÝDEN 11. 2. – 15. 2. 2019
Přijďte všichni v těchto barvách (tričko, mikina, svetr, vlastní výroba…)

PONDĚLÍ

11. 2.

BÍLÝ DEN

ÚTERÝ

12. 2.

MODRÝ DEN

STŘEDA

13. 2.

ČERNOŠEDÝ DEN

ČTVRTEK

14. 2.

ČERVENORŮŽOVÝ DEN

PÁTEK

15. 2.

PUNTÍKATÝ/ PROUŽKATÝ DEN

Ve čtvrtek 14. 2. oslavíme SVATÉHO VALENTÝNA.
Celý den se budou pouštět zamilované písničky, psát
VALENTÝNKY a již tradičně pouštět LAMPIONY
ŠTĚSTÍ.

(Ji +DP)

Vánoční show a tradiční soutěže
Ještě jednou zavzpomínáme na poslední den školy před Vánocemi.
Tradiční lánská Talentmánie se rozjela v 9:15 v tělocvičně školy.
Pozvání přijal a jedním z porotců se stal starosta města pan Petr Hron, což
nás velice potěšilo. K vidění bylo hodně vystoupení: tanečních, pěveckých,
hudebních, nechyběla ani pohádka, kouzlení a scénky.
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A kdo se stal talentem roku 2018? Byli to dva chlapci z 5. B. Jiří
Peterka a Tomáš Zelinka si připravili vtipnou scénku na téma míchání
„vánočního nápoje“. Svým hereckým výkonem pobavili všechny přítomné.
Druhými finalisty byla třída 7. A s pohádkou Mrazík, na třetím místě se
umístila 9. A s tanečním vystoupením. Vítězům GRATULUJEME a všem
účinkujícím děkujeme.
Dětský parlament uspořádal i dvě soutěže:

O nejlepší cukrářský výrobek a nejlepšího obchodníka blešího trhu.
Mistrem cukrářem se stala Barbora Švehlová ze 6. A. Se svou maminkou
upekly místo vánočky úžasného kynutého krokodýla.
Mistrem obchodníkem se stala Eliška Teichmanová ze 4. A, která utržila na
bleším trhu nejvíce peněz.

(Ji + DP)
Na letošní Talentmánii přišla i reakce z řad veřejnosti, pro
kterou jsou tato vystoupení také přístupná.
Dobrý den do Úlu,
včera jsme se stali nadšenými diváky školní akce "Lány mají talent aneb
Vánoční show".
Chceme vám tímto poděkovat za nevšední událost, která v nás
probudila radost a naladila nás plně do vánoční pohody.
Nad originálním vystoupením všech žáků a podporou jejich přihlížejících
spolužáků, nám nezbývá nic jiného, než sklonit velkou poklonu!
Jedním z úžasných zážitků pro nás byla atmosféra při losování
papírového lístku z modrého klobouku. Svobodné skandování všech žáků
za bouřlivého vyvolávání názvu jejich třídy v nás vyvolalo pocit, že jsme se
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ocitli v novodobé aréně. Bylo až dojemné, kolik pozitivní energie a síly
vygenerovali žáci ke své radosti. Velmi se nám líbil taneček učitelského
sboru, doprovázený mohutným potleskem. Je obdivuhodné, jak si učitelé
sami ze sebe dokázali udělat legraci a svým překvapením potěšili celou
školu. Z vaší Vánoční show bylo zkrátka cítit, že fungujete jako správný
včelí ÚL, kde každý má své dokonalé a nezastupitelné místo.
Na okamžik nás upřímně zamrzelo, že se nemůžeme vrátit do
dětských let a navštěvovat Vaši školu.
Děkujeme za zážitek, který jsme si s sebou odnesli!
Dáša a Jirka Peterkovi

Zvířátková olympiáda
Leden se nesl ve znamení „NEPOSEDNÉHO PEJSKA“. Probíhal boj o
páté zvířátko a medaile se rozdávaly v člunkovém běhu,
který je jednou z disciplín Olympijského víceboje. Ti
nejlepší byli opět odměněni. V lednu jsme také trénovali
šplh a plnili další disciplíny Olympijského víceboje.
V závěru měsíce ledna první a druhá třída začíná
s plaveckým výcvikem.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ANDĚLA KARBULKOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Nikol Riedlová

2. Matěj Mokrý

3. Amálie Jiráková

3. Ondřej Kocián

2. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Denisa Semeráková

2. Filip Steidler

3. Eliška Dolejšková

3. Alexandr Karbulka
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3. TŘÍDA
1. LUCIE HORÁKOVÁ

1. ŠIMON ZELINKA

2. Patricie Kociánová

2. Štěpán Šitina

3. Nela Čapková

3. Tibor Uhlíř

4. TŘÍDA
1. JULIE JANOVSKÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Pavlína Horáková

2. David Ferenc

3. Gabriela Absolonová

3. Vojtěch Škoda

5. TŘÍDA
1. MAGDALÉNA FIALOVÁ

1. JIŘÍ PETERKA

2. Andrea Kubišová

2. Filip Raabe

3. Vu Thi Jen Nhi

3. Štěpán Astr
(Jč)

Informace výchovné poradkyně
1. Vycházející žáci obdrželi formulář, na základě kterého jim bude ve
dvojím provedení vytištěna přihláška na střední školy. Termín pro jeho
odevzdání je 14. únor 2019. Pozor! Týká se i žáků 8. třídy, kteří letos
ukončí povinnou školní docházku.
2. V únoru obnoví v prostorách naší školy činnost volnočasový klub, který
pořádá Oblastní charita Trutnov - Zvonek pro rodinu. Některé děti ho
navštěvovaly již v minulém školním roce. Pokud by se tedy chtěly přihlásit
znovu, musí se jejich rodiče obrátit na kontaktní osoby uvedené na straně
11. Možnost zapojit se mají i ostatní, a to za stejných podmínek.
(Vč)
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Volnočasový klub

Volnočasový klub
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
při Oblastní charitě Trutnov – ZVONEK pro rodinu

Kdy: každou středu od 13 do 16 hodin do konce školního roku
1. setkání na klubu proběhne dne 13. 2. 2019
Kde: ZŠ Úpice–Lány v učebně angličtiny v přízemí
Cílová skupina: děti od 1. do 9. třídy žijící v Úpici
Maximální kapacita: 12 dětí v jeden okamžik

Aktivity na klubu: první část (cca 60 minut) vyhrazena na podporu školní
přípravy – možnost splnění domácího úkolu, případně procvičení
problematického učiva, zbývající program věnován rozvojovým a
vzdělávacím aktivitám, skupinovým hrám zaměřeným na oblast prevence
sociálně patologických jevů atd.
Pravidla klubu:
• Pro účast dítěte je nutné uzavření smlouvy o spolupráci se zákonným
zástupcem dítěte, nutná aktivní spolupráce ze strany rodiče alespoň
1x za měsíc za účelem zhodnocení práce dítěte na klubu, navržení
vhodných opatření atd. (Nejdříve je nutné učinit osobní kontakt se
zákonným zástupcem dítěte, teprve poté je možné, aby dítě
docházelo na klub.)
• Účast na klubu je dobrovolná, dítě může přicházet a odcházet
v libovolný čas.
• Dítě není nuceno do aktivit (je pouze motivováno), v případě
nezájmu zúčastnit se společného programu může dítě odejít.
• Děti musí dodržovat pravidla skupiny, při jejich porušení může dojít
k sankcím, případně vyloučení z klubu.
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• Pracovníci si vyhrazují právo v případě naplnění kapacity (12 dětí
v jeden okamžik) nepřijímat další děti.
•

Pracovníci nejsou zodpovědní za děti a jejich chování mimo klub
(na cestě domů atd.).

• V případě potřeby a nejasností je možné se obrátit na pracovníky
ZVONKU, kteří rádi poskytnou další informace.

Kontakty na pracovníky:
Vedoucí služby:
Mgr. Zuzana Radoňová, tel.: 736 511 527,
zuzana.radonova@tu.hk.caritas.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Alena Řezníčková, DiS., tel.: 736 511 526,
alena.reznickova@tu.hk.caritas.cz
Bc. Aneta Tomíčková, tel.: 733 741 039,
aneta.tomickova@tu.hk.caritas.cz
Pracovnice v sociálních službách:
Martina Ester Šindlerová, tel.: 736 511 524

Těšíme se na spolupráci!
Jak to vidím já
Pošťácká pohádka
Byla jednou jedna pošta a na té pracovali tři pošťáci. Byli to dobří lidé,
nikdy nekradli, nikdy se nehádali a byli pořád veselí. Svou práci roznášení balíků a dopisů těm, kterým byly poslány - plnili znamenitě. To,
co si kdo objednal, také dostal. Málokdy se stalo, že by se nějaký ten
dopis někam zatoulal. Žili si zkrátka spokojeně a v práci se jim líbilo.
Jednoho dne však na poštu donesla jedna mladá slečna dopis, který
chtěla odeslat své kamarádce. Jakmile se objevila ve dveřích, už u ní stál
jeden z pošťáků a začal se jí nabízet, že dopis doručí on sám osobně. To
se ovšem nelíbilo zbylým dvěma kolegům, protože ho chtěli i oni doručit. A
snad poprvé za dobu jejich dlouhé spolupráce, a že už to byla nějaká ta
doba, se začali hádat. Slečna, která dopis přinesla, se na to, jak po sobě
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pošťáci „štěkají“, nechtěla dívat a raději odešla. Doufala, že dopis bude
v pořádku doručen. Bylo jí celkem jedno jak a kým.
Po chvíli hádání zjistili pošťáci, že se zkrátka nedohodnou na tom,
kdo dopis doručí. Proto jeden z nich navrhl, že si o dopis hodí kostkou, aby
bylo vše spravedlivé. Tak tedy začal házet první, zatřepal s kostkou
pořádně v ruce a hodil. Když kostka zůstala ležet na jedné straně, podíval
se na číslo. Uviděl číslo šest a hned řekl: „Tak pánové, bylo mi ctí s vámi
soutěžit, ale musím už běžet, abych dopis donesl včas.“ „Počkej, ještě
máme házet my dva,“ ozvali se kamarádi. „Dobrá tedy,“ řekl a podal
kostku druhému. Ten hodil, kostka spadla na stůl a začala se rychle točit
na jednom rohu. Když se zastavila, pošťák, který
házel první, nevěřil svým očím: na kostce bylo
také šest. Musel tedy házet ještě třetí. Napřáhl se
tedy, a když chtěl házet, převrhl přitom sklenici
s vodou, která se vylila přímo na dopis. „Ty jsi ale
nešika,“ řekl mu na to první, „to jsi nemohl dávat
větší pozor?“
„Co se dá tedy dělat, musíme dopis otevřít a přepsat,“ řekl první.
„Ne, to nesmíme, máme zakázané otevírat cizí dopisy,“ řekl druhý. „A máš
snad lepší nápad?“ „Ne, nemám“. „No tak, do toho“. Otevřeli tedy dopis
a začali ho pečlivě přepisovat. Ale žádný z pošťáků neuměl napodobit
krásný rukopis slečny, která dopis napsala. „Jsme v koncích, dopis nemůže
přepsat nikdo jiný než sama autorka.“ Proto se pošťáci rozhodli, že slečnu
vyhledají, omluví se a poprosí, zda by nenapsala dopis znovu.
Hledali ji dlouho, chodili a ptali se všude, kde mohli, ale nikde ji
nenašli. Až po týdnu usilovného hledání ji objevili. Seděla na trávě před
svým domem na konci vsi a odpočívala na letním slunci. Když spatřila
pošťáky, myslela si, že jí nesou dopis s odpovědí kamarádky. Ale už
v první větě, kterou pošťák řekl, poznala, že je s jejím dopisem něco
v nepořádku. Poté, co jí vylíčili celý příběh, zasmála se, vzala nový papír a
začala znovu psát dopis. Byl už skoro večer a ona stále ještě psala. Pošťáci
čekali a čekali, až najednou usnuli. Dívka je nechala do rána pěkně vyspat.
Potom jim dopis předala a oni jí slíbili, že teď už ho opravdu doručí.
A tak se také stalo. Zjistili, že když jdou všichni společně, je to lepší,
než kdyby šel každý sám. Byli rádi, že dopis nakonec v pořádku doručili.
Hlavně pochopili, že hádky k ničemu dobrému nevedou a že je lépe si
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navzájem raději pomáhat a spolupracovat. Od té doby už nikdy nebyli
v žádném sporu.
David Kuťák, 9. A
Pošťácká pohádka
Tato pohádka se odehrává v roce 1887. V té době se začínala stavět
Eiffelova věž a Paříž ještě nebyla zdaleka tak veliká
jako nyní. Bydlel zde mladý chlapec jménem Timéo.
Byl to obyčejný kluk, který pracoval jako pošťák.
Pocházel z velmi chudé rodiny. V létě jezdil na kole a
v zimě chodil pěšky. Znala ho skoro celá Paříž a mezi
lidmi byl oblíbený pro svoji milou a laskavou povahu.
Nejraději donášel poštu do obrovského domu, kde
bydleli manželé Leblancovi, kteří měli dceru jménem
Chloé. Dívka byla stejně stará jako Timéo a vždy na
něho trpělivě čekala v zahradě s překrásnými růžemi.
Timéo začínal roznášet poštu v ulici, ve které bydlela stará paní
Maguela. Pokaždé zaťukal na dveře, čekal než přijde a pravil milým
hlasem: „Dobré ráno, paní Maguelo, nesu vám poštu.“ Stará paní byla
vždy ráda a vítala ho slovy: „Ó Timéo, ráda tě zase vidím.“ I Timéo byl
rád, že jí vidí, ale věděl, že s paní Maguelou je to vždy na dlouhé
povídání, a on se už velmi těšil na svoji další zastávku, kde čekala Chloé.
Stará paní to dobře věděla a říkala mu: „Tak běž, ať na tebe Chloé
nečeká. A přeji ti hezký den.“ Když Timéo došel k domu se zahradou,
dívka tam ale jednoho dne nečekala. Bylo to divné, protože se to ještě
nikdy nestalo. Sebral odvahu a zazvonil na dveře. Otec dívky mu řekl, že
dcera je velmi nemocná. Timéo předal poštu a velmi smutný odešel. Vše
trvalo asi půl roku. Timéo byl nešťastný. Lidé si už začínali mezi sebou
šuškat, co to s tím vždy usměvavým mladým pošťákem je. Byl totiž
nemluvný a vyzařoval z něho smutek. To bylo divné i staré paní. Nejprve si
říkala, že je to jen krátkodobý stav, ale když vše trvalo tak dlouho, zeptala
se ho, co se s ním děje. Timéo jí řekl, že se trápí kvůli Chloé, která
onemocněla, a on ji už velmi dlouho neviděl. Staré paní bylo mladíka líto.
Druhý den ho pozvala k sobě a vyptávala se ho, co má Chloé nejraději.
Timéa napadlo říci jen to, že má velmi ráda růže. Paní mu řekla, ať jí tedy
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přinese růži. Timéo s údivem odpověděl, že to není možné, protože je zima
a žádné růže nikde nerostou. Nedají se ani koupit. Paní mu poradila, že to
nemůže být jen obyčejná růže, ale taková, kterou vypěstuje sám a bude ji
zalévat svými slzami. Podala mu semínko, ze které může takovou růži
vypěstovat. Timéo opatroval semínko jako oko v hlavě, pečlivě se o něj
staral a zaléval ho svými slzami. Zanedlouho růže vyrostla, vykvetla a on
vše s radostí vyprávěl staré dámě. Ta mu pověděla, ať na nic nečeká a
pospíchá za svou dívkou.
U domu, kde bydleli Leblancovi, přelezl plot a vyšlapanou cestičkou
pospíchal přes zimní zahradu za Chloé. Vyšplhal po břečťanu k pokoji, kde
ležela Chloé, a přes balkónové dveře se dostal až k ní. Nechal ji přivonět
k růži, kterou celou cestu opatroval pod kabátem. Po chvíli se Chloé
zhluboka nadechla a otevřela oči. Stal se zázrak a dívka se uzdravila. V
ten moment začalo jaro a sníh před očima zmizel. Dívka Timéa políbila a
následující den už na něho opět čekala stejně jako dříve. Byl to pro oba
nejšťastnější okamžik v životě a Timéo byl znovu velmi šťastný.
Nezapomněl ani na starou paní Maguelu a chtěl se s ní podělit o svou
radost. Starou paní už ale nenašel. Na místě uviděl jen černou kočku, které
se ujal. Něco na té kočce bylo zvláštní, měla totiž stejné oči jako paní
Maguela…
Adéla Melicharová, 8. A
Pošťácká pohádka
Moje maminka pracovala jako pošťačka celý život. A v pubertě jsem se k
tomu dostal i já a stal se pošťákem. Ze začátku mě práce příliš nebavila,
ale přesto jsem v ní pokračoval, protože se mi každá korunka hodila.
Postupem času mě práce začínala bavit víc a víc.
Stal jsem se dokonce nejlepším pracovníkem měsíce a časem přišlo i
další povýšení. Jednoho dne jsem dostal za úkol doručit osobně speciální
balíček do USA. Ale podmínkou bylo, že se za celou dobu nesmím podívat
dovnitř. Samozřejmě jsem nabídku přijal, protože se mi tak mohl splnit můj
celoživotní sen, a to navštívit USA.
Hned další týden v pondělí jsem se v brzkých
ranních hodinách vydal na letiště. Let proběhl
poklidně. Po dlouhých šestnácti hodinách letu jsem
přistál v USA na letišti v Las Vegas. Zjistil jsem, že
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balíček budu doručovat do jednoho z mnoha kasin. Půjčil jsem si proto v
půjčovně auto a ještě ten den odjel na místo doručení. Nemohl jsem uvěřit
vlastním očím. Ocitnul jsem se před jedním z největších kasin. Vydal jsem
se tedy dovnitř.
V kasinu mně vrátný oznámil, že adresátem balíčku je samotný majitel
kasina, který sídlí v padesátém patře. Když jsem vstoupil do jeho
kanceláře, anglicky jsem se zeptal: „Jste pan Adelson?“ On mi velmi
nepříjemně sdělil, že ano. Předal jsem mu zásilku a raději zmizel. Měl jsem
totiž ještě jeden den na to, abych si město před návratem do Česka
pořádně prohlédl. A že jsem si to náležitě užil.
Celou cestu domů jsem přemýšlel, o tom, co asi bylo v balíčku, který
jsem v Las Vegas předával. Bohužel, to už se asi nikdy nedozvím, ale budu
nad tím určitě přemýšlet až do konce života.
Hana Teichmanová, 9. A

Rozhovor s Petrou Janečkovou
V loňském školním roce ukončila docházku na naší škole Petra Janečková.
Po celou dobu dosahovala vynikajících studijních výsledků, aktivně se
zapojovala do činnosti dětského parlamentu, vzorně a úspěšně
reprezentovala školu v nejrůznějších soutěžích (literární a zdravotnické
soutěže, dějepisné olympiády). Petra zdárně vykonala přijímací zkoušky a
od září je studentkou Jiráskova gymnázia v Náchodě. V pondělí 22. ledna
2019 besedovala se žáky 9. třídy v hodině pracovních činností – volby
povolání. V rámci toho vznikl i rozhovor, který si můžete přečíst. Petře
přejeme, aby se jí na gymnáziu dařilo stejně tak dobře jako na ZŠ ÚpiceLány.
Jak se Ti líbí na nové škole?
Na novou školu jsem si musela zvykat, protože jsem vlastně přesídlila do
úplně nového prostředí. Na základní školu jsem jezdila opačným směrem
od domova, ale teď to mám blíže. Už tolik času nestrávím v autobuse, jen
asi deset minut. A domů se mohu také dostat pěšky nebo na kole. Na
Lánech jsme se navíc většinou znali, protože je to daleko menší škola, ale
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na gymplu je přes sedm set žáků.
V čem je největší rozdíl v porovnání se základní školou?
V předmětech zase tak zásadní rozdíl není, protože ty samé jsem měla už
na základní škole. Pouze to, co jsme tady brali, teď probíráme mnohem
podrobněji. Třeba v biologii se už učíme i různé latinské názvy.
Co Tě nejvíce v nové škole překvapilo?
Překvapilo mě, že gymnázium nemá vlastní jídelnu a studenti tedy musí
chodit na oběd do veřejné náchodské jídelny společně s žáky obchodní
akademie a stavební školy. Já ale na obědy nechodím.
Kolik času denně Ti zabere příprava na výuku?
Podle toho, kolik toho zrovna máme do školy. Když je volnější den a já
druhý den nic nepíšu, tak si většinou udělám úkoly, což mi zabere tak půl
hodiny. Ale občas se všechno nakupí (jako teď před pololetím) a já nad
učením klidně strávím i čtyři hodiny. Na druhý den máme nahlášené třeba
tři písemky a na jednu z nich se musím naučit (například šest velkých
stránek).
Který předmět Ti dělá největší potíže a který je naopak Tvůj
oblíbený?
Zatím s žádným předmětem nemám problém. Možná trochu se zeměpisem,
protože nás učí látku opravdu podrobně, ale pan profesor nám na písemky
povolil mít tahák, protože podle svých slov nechce, aby se někdo učil
nazpaměť věci, kterým nerozumí.
Nejraději mám zatím dějepis a baví mě i čeština, hlavně psaní slohových
prací.
Co bys doporučila žákům, které středoškolská studia teprve
čekají?
Ať si hlavně vyberou školu, která je bude bavit a zvládnou to na ní. Hlavně
kvůli náročnosti, protože kvůli tomu studenti ze škol odcházejí. A aby
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nepodcenili své známky, protože k jejich napravení je už v lednu pozdě.
ZŠ Úpice-Lány jsi reprezentovala ve sportu a také v literárních
soutěžích. Zbývá Ti nějaký volný čas na tyto oblíbené aktivity?
Na oblíbené aktivity mi čas většinou zbývá, protože domů se dostanu i o
dvě hodiny dříve než ze základní školy. Tedy kromě úterý, kdy učíme až do
16:00 hodin.
Jsi v kontaktu se svými bývalými spolužáky?
Vídám se se svými kamarádkami a se zbývajícími spolužáky ze třídy jsme
se potkávali v tanečních. Honza Sláma se mnou jezdí do Náchoda
autobusem.
Jaké jsou Tvé plány do budoucnosti?
Ráda bych studovala nějaký obor související s dějepisem nebo literární
tvorbou.

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Motivace na procvičování není
nikdy dost. Vyzkoušeli jsme s
dětmi na kroužku knížku Když
roboti brebentí od Albi a můžeme
ji doporučit. Pro děti je to
interaktivní, některá cvičení
můžou dělat samy a hlavně je to
baví. Takže pokud vám už doma
dochází nápady jak trénovat,
vyzkoušejte.
(Šv)
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Znakový jazyk
Pro první číslo v roce 2019 Vám mladší děti ze znakovky chtěly ukázat jak
se znakují některá zvířátka. Tak tady je máte :-). Poznáte, o jaká zvířata se
jedná? Zkuste nejdřív hádat a potom se podívejte na nápovědu :-).
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Nápověda tady :-):
Želva - Aktivní ruka se dlaní položí na hřbet druhé ruky a palci kroužíme,
jako když želva plave.
Chameleon - Obě ruce mají roztažené prsty, jako bychom drželi třeba
jablka. V úrovni očí se ruce střídavě hýbou - znázorňujeme tak pohyb očí
chameleona, který je v přírodě unikátní.
Žralok - Aktivní ruka vytvoří s nataženými prsty “hřbetní ploutev” žraloka,
která bývá vidět nad hladinou. Pohybujeme s ní od těla vlnitým pohybem,
jako by žralok plaval.
Lev - Obě ruce udělají kolem hlavy hřívu. Ruce mají stejně jako u
chameleona tvar, jako bychom drželi jablka.
Žirafa - Aktivní ruka má tvar, jako kdybychom drželi lahvičku na pití.
Ukážeme dlouhý krk žirafy od našeho krku směrem vzhůru.
Křeček - Obě ruce napodobují pohyb směrem k puse, jako když si křeček
schovává jídlo do pusy.
Krokodýl - Ruce jsou rozevřené dlaněmi směrem k sobě a znázorňují
hlavu krokodýla a pohybem jeho ostré zuby.
A na závěr pozdrav od dětí z první skupinky, tedy jen od těch, které se
chtěly vyfotit :-)

(Šv)
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Tábor se znakovým jazykem
ZŠ ÚPICE-LÁNY POŘÁDÁ
LETNÍ TÁBOR VE STUDENÉ VODĚ U BOŽANOVA
na téma „CESTOVÁNÍ ČASEM“
10. 8. – 20. 8. 2019
V letošním školním roce připravujeme na letní prázdniny už pátý
ročník táboru se znakovým jazykem. Může jet s námi každý, kdo
si chce užít 10 prázdninových dní společně s kamarády. Nemusíte umět
znakovat ani být dlouholetými táborníky, stačí mít jen chuť poznávat
nové věci ;-).
Jedeme do Studené Vody u Božanova. Je to krásné a klidné místo
obklopené přírodou nedaleko polských hranic.
Cena za tábor je 3500 Kč. Je možné domluvit splátkový kalendář.
Všechny finance jsou použity na odměny, materiál pro tvoření, trička,
výlety atd.
Cena zahrnuje: ubytování, 5x denně strava, pitný režim po celý den,
pojištění, pedagogický dozor, ceny do soutěží, táborové tričko, ostatní
materiál spojený s táborovou činností a dopravu autobusem na tábor a
zpět.
Co nás čeká: V rámci celotáborové hry cestování od dinosaurů až do
budoucnosti, procházky a výlety (abychom mohli vyrazit i do Polska, je
třeba, aby měly děti pas nebo občanský průkaz), tvoření všeho možného,
znakování, sportovní i nesportovní soutěže, táborák, noční hry, diskotéky,
koupání a snad i nějaké překvapení :-).
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Ubytování: ve 4 až 6 lůžkových chatkách nebo ve zděné budově, dále je
k dispozici jídelna, venkovní přístřešek s pinpongovými stoly, společenská
místnost, velká dřevěná budova při nepřízni počasí, WC, umývárny, hřiště
na volejbal a vybíjenou, fotbalové hřiště, velký bazén, místo na táborák a
louka.
Pokud máte zájem o náš tábor, vyplňte přihlášku co nejdříve!
Přihlásit se mohou nejen žáci naší školy, ale stejně jako v předešlých
letech kdokoliv, kdo má chuť jet s námi. Kapacita míst je omezená,
proto přednost mají přihlášky, které budou odevzdány dříve. Další
informace k táboru Vám budou poslány po přihlášení.
P ř í p a d n é d o t a z y n e b o e l e k t r o n i c ké p ř i h l á š k y p o s í l e j t e n a
svehlova@zsul.cz (Mgr. Jana Švehlová). Sledujte také táborové stránky:
www.taborznakovka.cz zde najdete fotografie a videa z předchozích let
a další aktuální informace, které se Vám budou hodit :-).

………………………………………………………zde odstřihnout……………………………………………………..

Přihláška na letní tábor ve Studené Vodě u Božanova v termínu 10. – 20. 8. 2019

Přihlašuji dceru/syna…………………………………………………………………………………, třída:…………..,

škola (jiná než ZŠ Úpice-Lány)………………………………………………………………………………………………
na letní tábor konaný ZŠ Úpice-Lány v termínu 10. – 20. 8. 2019.
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………
Kontakt pro zpětnou vazbu (ideálně e-mail nebo alespoň telefon)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Připravujeme
31.01.2019

Předávání výpisu z vysvědčení

01.02.2019

Pololetní prázdniny

04.-08.02.2019

Jarní prázdniny

11.02.2019

07:30 - 10:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

11.-15.02.2019

5. tř.: Lyžařský výcvik

11.-15.02.2019

Barevný týden

11.-22.02.2019

Předprodej lístků na karneval

14.02.2019

08:00 - 12:30

Srdíčkový den

18.02.2019

07:30 - 10:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

Okénko do výuky v 1. třídě

18.-20.02.2019
19.02.2019

09:00 - 10:30

6. A: Projekt B. Němcová
- beseda v knihovně

20.02.2019

08:00 - 13:30

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

22.02.2019

13:00 - 14:00

Školní družina - talentmánie

23.02.2019

15:00 - 17:30

21. Dětský karneval

25.02.2019

07:30 - 10:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

25.02.2019

10:55 - 11:55

4. A: Zdravá 5

25.02.2019

13:40 - 15:10

Vp vaření: Zdravá 5

26.02.2019

11:30 - 14:30

1.-5. tř.: Šplh - okrsek

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 541

e-mail: zsul@zsul.cz, internet: www.zsul.cz

Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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12/ 02/ 2019
13/ 02/ 2019
14/ 02/ 2019
15/ 02/ 2019
18/ 02/ 2019
19/ 02/ 2019

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané

vařené hovězí maso, rajská omáčka, kolínka
lasagne s vepřovým masem a zeleninou

vepřová kotleta na houbách, dušená rýže

1a, 3, 7

1a, 3, 7

29. 01.2019 - 30.01.2019 /út. - stř./

14 ob. x 23,14 ob. x 25,14 ob x 26,20 ob. x 52,JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

7 - 10 let
11 - 14 let
15 let a více
veřejnost

taštičky s tvarohem
boloňské špagety sypané sýrem

barevné těstoviny s pórkem a sýrem
bramborový guláš, chléb

plněný bramborový knedlík uzeninou, zelí kysané
kari z červené čočky s rýží
vepřové maso v mrkvi, brambor

krupicová kaše sypaná kakaem a cukrem
rybí porce se sýrem, bramborová kaše

smažený sýr, hranolky
kuře pečené, brambor

rybí karbanátek, bramborová kaše
bramborka, zelný salát

322,- Kč
350,- Kč
364,- Kč
1040,- Kč

1a, 3,7

1a, 3, 7

1a,

1a, 7

1a, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

alergeny

8a - mandle, 8c - vlašské ořechy 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová sem., 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob / lupina /, 14 - měkkýši, => a výrobky z nich

Alergeny : 1 - obiloviny lepek, 1a - obiloviny pšenice, 1d - obiloviny - oves, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - ořechy, mandle, pistácie,

polévka dle denní nabídky

telefon: 499 781 429; 733 662 895; e-mail: jidelna @zsul.cz

4

cena
obědů

holandský řízek, bramborová kaše
tuňák s rýží

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

27/ 02/ 2019
28/ 02/ 2019

slepice na paprice, halušky

1a, 7

1a, 3, 7

25/ 02/ 2019
26/ 02/ 2019

maso tří vůní, dušená rýže

1a

1a, 3, 7

kuřecí stehna na zelenině, brambor
segedínský guláš, houskový knedlík

1a, 3, 7

7

hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

1a, 7

1a

1a, 3, 7

1a

jarní prázdniny
jarní prázdniny

20/ 02/ 2019
21/ 02/ 2019
22/ 02/ 2019

domácí buchty s tvarohem a mákem

11/ 02/ 2019

zapečené těstoviny s uzeninou

1a, 3, 7

uzená kýta, bramborový knedlík, špenát
kuřecí řízek, brambor
hovězí maso Stroganov, dušená rýže

06/ 02/ 2019
07/ 02/ 2019
08/ 02/ 2019

jarní prázdniny

jarní prázdniny

hovězí guláš, kolínka
vepřová pečeně, houskový knedlík, zelí kysané

04/ 02/ 2019
05/ 02/ 2019

čevabčiči, brambor, obloha

VOLBA 2

jarní prázdniny

DATUM
01/ 02/ 2019

VOLBA 1

01. 02. 2019 - 28. 02. 2019

pololetní prázdniny

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

